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Referat fra møde i Museumsudvalget for Naturhistorie den 27. februar 

2015 kl. 11.00 -14.00. Mødet fandt sted i Kulturstyrelsen  

 

Deltagere: 

Fra Museumsudvalget for Naturhistorie: Bo Skaarup (formand), Tove Damholt, Las-

se Fast Jensen 

Afbud fra Hanne Strager, Jesper Boldsen og Mette Elstrup Steeman 

 

Fra Kulturstyrelsen: Ole Winther og Hans-Henrik Landert (referent) 

 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt  

 

2. Godkendelse af referat af udvalgets kortfattede drøftelser ved puljefor-

delingsmødet mødet d. 28. oktober 2014. Referat blev godkendt med føl-

gende ændring til dagsordenens punkt 2, sidste sætning: Formuleringen: ”Til-

svarende bør ikke ske igen, mente Tove Damholt” erstattes med ”Tilsvarende 

bør ikke ske igen, mente Udvalget” 

 
3. Evaluering af puljeindstillingsmødet den 28. oktober 2014.  

Udvalget var, overordnet set, tilfredse med den tværgående puljestruktur og 

ditto arbejdsgruppe-sammensætning. Bo Skaarup mente, at svagheden kan 

være den faglige skarphed. Tove Damholt uddybede, og henviste til, at et en-

kelt arbejdsgruppemedlem kan komme til at repræsentere et helt fagområde. 

Manglende dialog mellem kvalificerede fagfæller er en svaghed ved den tvær-

gående stuktur. Lasse Fast Jensen mente ikke, det var så vanskeligt at be-

dømme ansøgninger fra andre fagområder, når det er samme forskningsbe-

greb, der lægges til grund. 
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Bo Skaarup bemærkede, at puljebeløbene er meget små, i forhold til museums-

verdenens samlede økonomi. Men arbejdsgruppernes indstillinger kan muligvis 

flytte ”mind set” og bidrage til at sætte retning for muserne. Desuden kan selv 

mindre puljetilskud fungere som ”seed money” for større projekter.  

 

Udvalget bad Kulturstyrelsen om tydelighed i orienteringen om puljer og an-

søgningsfrister, og opfordrede til en ”erindringsmail” i passende tid inden an-

søgningsfristen.    

 

Udvalget drøftede herefter Det Strategiske Panels prioritering af den samlede 

strategiske pulje for 2015. I den forbindelse bemærkede Tove Damholt, at de 

prioriterede formål ikke var lige relevante for alle museumskategorier, og at det 

var problematisk, at en væsentlig del af den samlede strategiske pulje forlods 

var blevet reserveret til særlige formål. Det Strategiske Panel bør være op-

mærksom på dette. Det er vigtigt med vidensflow mellem udvalg og panel. 

 

Udvalget bad sekretæren sende en oversigt over tilskud fra puljer til naturhisto-

riske museer 2012-13 til formanden.  

 
4. Drøftelse af Udvalgets indstilling til ansøgning fra Morslands Historiske 

Museum om et naturhistorisk ansvarsområde 

Bo Skaarup orienterede om en god proces i udvalgets behandling af sagen. Ud-

valget beklagede, at Kulturstyrelsen officielle vejledning om statsanerkendelse 

af museer ikke var færdig og til rådighed for udvalgets arbejde. 

 

Ole Winther kvitterede for udvalgets indstilling og orienterede om Kulturstyrel-

sens afgørelse i sagen.  

 

Udvalget bad om at blive orienteret om Kulturstyrelsens afgørelser i tilsvarende 

sager inden afgørelsen kommunikeres til offentligheden. 

 
5. Orientering fra formanden herunder om Det Strategiske Panel og dialo-

gen med ODM 

Bo Skaarup konstaterede, at drøftelserne om hovedmuseernes opgaver (ho-

vedmuseumsfunktionen) var blevet ført uden Museumsudvalget for Naturhisto-

ries deltagelse. Kulturstyrelsen havde oplyst, at baggrunden var, at de naturhi-

storiske museer på eget initiativ havde defineret hovedmuseumsfunktionerne i 

en partnerskabsaftale med Statens Naturhistoriske Museum. Bo Skaarup bekla-
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gede, at Museumsudvalget for Naturhistorie ikke havde modtaget en invitation 

til drøftelserne.  

 

Det Strategiske Panel havde ikke holdt møde siden sidste museumsudvalgsmø-

de. Næste møde i det strategiske panel var fastsat til den 28. april 2015. 

 
6. Danekræforvaltningen. Status for udvalgets dialog med SNM herunder 

om en administrativ vejledning 

Der forelå til mødet en skriftlig orientering fra Mette Steeman om status for den 

administrative vejledning: 

I forhold til punkt 6 på dagsordenen, så er det jo mig der har haft kontakten til 

SNM vedr. Danekræ. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at et sæt retningslinjer er 

godt på vej. Der er gang i en god skriftlig dialog mellem os og SNM, hvor Muse-

rums afd. på Fur også har haft mulighed for, at komme med indspark. Jeg har op-

fordret til, at Geomuseum Faxe også bliver koblet på dialogen, selv om de formo-

dentlig allerede indirekte er involverede, da de er repræsenteret i Danekræudval-

get. 

 

7. Specify - status  

Bo Skaarup orienterede om implementering af Specify-værktøjet, der er i pro-

ces på muserne. Aktuelt skal en gruppe ”superbrugere” på kursus i Kansas, 

USA.      

 
8. Orientering fra Kulturstyrelsen  

Ole Winther orienterede om skiftet på formandsposten i Det Strategiske Panel. 

Ny formand er Ulla Schaltz, direktør for Museum Lolland-Falster. Kulturstyrel-

sen vil bl.a. gerne drøfte tilskudsstukturen, fremtiden for brugerundersøgelser-

ne og turismeudvikling med Panelet.  

 

Ole Winther erindrede om museernes mulighed for at søge ”børn- og ungepul-

jerne” og omtalte projektet ”Kunsten to go”, der adresserer transportbarrieren 

for børn og unges møde med kunst og kultur.  

 

Endelig orienterede Ole Winther om Kulturstyrelsens nye direktør, Jesper Her-

mansen, der kommer fra en stilling som afdelingsleder i Kulturministeriets de-

partement.  
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9. Punkter fra Udvalget til Det Strategiske Panel 

Bo Skaarup tager udvalgets bemærkninger til puljestrukturen (dagsordens-

punkt 3) med til det næste møde        

 
10. Dato for næste ordinære møde i Museumsudvalget for Naturhistorie 

Næste møde afholdes i efteråret 2015.  

     

11. Eventuelt.  

Intet til dette punkt.               

 


